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Riksdagens internationella kansli 
Att: Johanna Ingvarsson,   
Internationell rådgivare 
E-post: 
johanna.ingvarsson@riksdagen.se> 

 
 
 

Förfrågan om remissyttrande, Nordiska rådet 
Remissyttrande från Svenska Kennelklubben, SKK. 
 
Inledningsvis är SKK eniga med den övergripande beskrivningen av problematiken som 
presenteras i skrivningen av Nordiska rådet. Det saknas samordning och politiska 
initiativ för att komma till rätta med den illegala handeln med hundar och det är en, 
utifrån ett djurskyddsperspektiv, oroväckande systematisering av 
tredjehandsförsäljning över gränserna där det enda motivet är att tjäna pengar i stark 
liknelse med smuggling av vapen och droger. 
 
Förslag 1 
 

att de nationella ID-register på hundar som hålls i respektive nordiskt land ges 
möjlighet att samköras. 
 

I denna fråga har vi förstått att det redan pågår ett arbete/lobbying på EU nivå genom 
Four Paws och Europetnet i samarbete. Den modul de föreslår, PetSAFE, förutsätter 
att varje land ansluter sitt nationella ID-register mot denna plattform.  
 
Se Introduktion om deras arbete här: https://www.four-paws.org/campaigns-
topics/topics/companion-animals/tracing-the-trade 
 
SKK stöttar detta arbete och anser att det är prioriterat att verka för att alla länder 
ansluter sig till PetSAFE för att vara del av en bredare internationell plattform istället 
för en separat samkörning på nordisk nivå som vi kanske inte förstår syftet med.  
 
Från ett svenskt perspektiv föreslår SKK istället att vi ska verka för; 
 
1.  Att Jordbruksverket i första steget ska ansluta; 
 

 sitt centrala hundregister till Europetnet där hundens ID-nummer och 
ägarinformation framgår 
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 sitt register för registrerad anläggning av hundar - för de som har hundar i 
kommersiellt syfte. 
 

2. För att möjliggöra PetSAFE plattformen behövs en uppdatering av Digital Services 
Act (DSA) en reglering som styr digitala marknadsplatser för annonsering i alla EU-
länder. En uppdatering är planerad i slutet av 2021. 
 
SKK stöttar Four Paws förslag ref. ”What could the DSA do” i bifogade position paper: 
https://media.4-
paws.org/6/6/8/c/668c874221e55d77eb44c13eb3d8efeb0b2a4d9d/20210610_Positi
on%20Paper_FOUR%20PAWS%20-%20Digital%20Services%20Act.pdf 
 
Läs mer här: How the Digital Services Act could help stop the illegal puppy trade 
 
Förslag 2 
 

att verka för att Ryssland stryks från förteckningen av territorier och 
tredjeländer som anges i artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013. 

 
 
SKK ställer sig frågande till om Ryssland är lämplig att upptas i denna 
genomförandeförordning baserat på förekomst av rabies i landet samt att det framgått 
vid inspektioner att hundar inte haft tillräckligt antikroppsskydd mot rabies. Med det 
sagt lämnar vi till SVA som har kompetens i sakfrågan att bedöma huruvida förslaget 
att stryka Ryssland från förteckningen är att förorda eller inte. 
 
Förslag 3 
 

att  de nordiska länderna med inspiration från Norges rutiner stärker grunden 
för att få ta antikroppstester mot sjukdomar som rabies vid införsel av valpar 
klassade som handelsdjur vid gränsövergång. 

 
SKK stöttar detta förslag, även om vi tror att det är svårt genomföra i praktiken från 
Tullverkets sida. Konsekvensen blir kanske även, när detta genomskådas av de illegala 
handlarna, att man sätter i system att smuggla fyra hundar i taget eftersom man i 
dagsläget definierar hund som handelsvara när de når en kvot av 5 valpar. SKK anser 
därför att man bör lägga fokus på att arbeta fram en ändring som innebär att man 
sänker gränsen från fem till två hundar.  

SKK genomförde under sommaren ett upprop ”Stoppa smuggelhundar och massimport 
av hundar” och samlade in ca 20 000 namnunderskrifter tillsammans med en skrivning 
som vi vill överlämna till regeringen.   
 
I uppropet pekar vi på dessa exempel där det inte fungerar idag: 

https://media.4-paws.org/6/6/8/c/668c874221e55d77eb44c13eb3d8efeb0b2a4d9d/20210610_Position%20Paper_FOUR%20PAWS%20-%20Digital%20Services%20Act.pdf
https://media.4-paws.org/6/6/8/c/668c874221e55d77eb44c13eb3d8efeb0b2a4d9d/20210610_Position%20Paper_FOUR%20PAWS%20-%20Digital%20Services%20Act.pdf
https://media.4-paws.org/6/6/8/c/668c874221e55d77eb44c13eb3d8efeb0b2a4d9d/20210610_Position%20Paper_FOUR%20PAWS%20-%20Digital%20Services%20Act.pdf
https://www.four-paws.org/our-stories/blog-news/how-the-digital-services-act-could-help-stop-the-illegal-puppy-trade
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 Det är straffbart att köpa en insmugglad hund men veterinärer kan inte 

göra en anmälan om misstanke när ägaren kommer för att besiktiga eller 

vaccinera hunden på grund av gällande GDPR-regler.  

 Utöver smugglingen förekommer en organiserad handel där vår svenska lag 

i dagsläget möjliggör massimport av hundar och återförsäljning i tredje 

hand. 

 Regeringen uttrycker att det är viktigt med informationsspridning. Senaste 

året har media, myndigheter och organisationer uppmärksammat 

problemen mer än någonsin. Trots detta ökar fallen enligt statistik från 

Tullverket.  

 

Och att det behövs krafttag från regeringen för att komma åt problemen: 

 

 Vi måste stoppa lidandet för dessa hundar som förs in i landet, legalt eller 

illegalt, under plågsamma transporter och sedan återsäljs på den svenska 

marknaden med hjälp av oseriösa annonser och under falska premisser, så 

kallad ”bulvanförsäljning”. 

 Hundarna som tas in i landet bär ofta på smittsamma sjukdomar och är ett 

hot mot folkhälsan. Vi vill inte ha rabies i Sverige igen!  

 Den redan massiva informationsspridningen räcker inte till för att ändra 

beteendet bland valpköparna – politiska åtgärder måste till!  

Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Kees de Jong 
VD 


